Inschrijven bij BIELIBRE
Inschrijven kan alleen via website.
Klik op de door jou gekozen workshop en vul de gevraagde gegevens in.
Je ontvangt van ons een bevestiging via mail als je kan deelnemen.
De betaling van het cursusgeld gebeurt binnen de 5 werkdagen na onze bevestiging.
Jouw inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige cursusgeld op
rekeningnummer BE36 0689 1105 8581 BIC GKCCBEBB met vermelding van jouw naam en de
gewenste cursus en startdatum cursus.
De inschrijvingsvolgorde wordt bepaald door de datum van storting van het volledige
cursusgeld.
Als de betalingstermijn verlopen is, vervalt jouw inschrijving en komt jouw plaats terug vrij
voor een andere cursist. Opgelet: wij sturen hierover geen herinneringsmail!
Belangrijk
- De data van de cursussen kunnen wijzigen in geval van overmacht en zullen tijdig
meegedeeld worden tijdens de lessen of via mail.
- Schrijf tijdig in, want het aantal cursisten is beperkt tot 8 personen.
- Er kunnen geen proeflessen gevolgd worden.
- Gemiste lessen kunnen NIET worden ingehaald op een ander moment.
- Mocht je door omstandigheden toch je inschrijving willen annuleren, dan kan dit aan
volgende voorwaarden:
* tot 3 weken voor aanvang van de workshop rekenen wij een vergoeding van 10%
tenzij je kiest voor een andere workshop, dan wordt het volledige bedrag gebruikt voor
de nieuwe gekozen workshop (geldigheid 1 jaar)
* tot 2 weken voor aanvang van de workshop rekenen wij een vergoeding van 50%
tenzij je kiest voor een andere workshop, dan wordt 75% van het bedrag gebruikt voor
de nieuwe gekozen workshop (geldigheid 1 jaar)
Latere annulaties worden niet terugbetaald.
- Een cursus of workshop gaat alleen door indien er voldoende inschrijvingen zijn. Zonder
tegenbericht gaat de activiteit door. Bij annulatie van de cursus wordt je hiervan per mail
op de hoogte gebracht. Het ontvangen inschrijvingsgeld wordt volledig teruggestort.
- Patronen getekend door bielibre kunnen enkel gebruikt worden tijdens de workshop en
mogen niet overgenomen worden, noch verkocht worden.
- Tijdens een activiteit kunnen foto’s gemaakt worden. Deze foto’s kunnen gebruikt
worden gebruikt voor publicitaire doeleinden. Als je hiertegen bezwaar hebt, kan je ons
dit schriftelijk kenbaar maken voor de start van de cursus.
Ik hoop jou tijdens één van de workshops te mogen ontmoeten.
Met vriendelijke groeten,
Dirk Vandenplas
Zaakvoerder bielibre

